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  الدورة الرابعة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول األعمال٦٩البند 
  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

    
 موجهــة إىل األمــني العــام مــن ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١رســالة مؤرخــة     

  املمثل الدائم ألوزبكستان لدى األمم املتحدة
  

ــيكم املعلومــات املتعلقــة بانتخابــ      ــأن أحيــل إل لعــايل ”ات اجمللــس التــشريعي  أتــشرف ب
ــواحي،    )الربملــان (“جملــس ــات، والن ــة، علــى مــستوى الوالي ــة لــسلطة الدول ، واهليئــات التمثيلي

ــستان، يف     ــة أوزبكـ ــُتجرى يف مجهوريـ ــيت سـ ــدن، الـ ــانون األول٢٧واملـ ــسمرب / كـ  ٢٠٠٩ديـ
  ).املرفق انظر(

معيـة العامـة، يف   مـن وثـائق اجل  وثيقـة  وأرجو تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا باعتبارمهـا              
  . من جدول األعمال٦٩إطار البند 

  عسكروف مراد )توقيع(
  املمثل الدائم
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 املوجهة إىل األمني العـام      ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين ١١مرفق الرسالة املؤرخة        
  من املمثل الدائم ألوزبكستان لدى األمم املتحدة

  ]بالروسية: األصل[
  

، )الربملــان (“عــايل جملــس”س التــشريعي انتخابــات نــواب الــشعب لعــضوية اجمللــ    
مجهوريـــة قـــره قلباقـــستان، وجمـــالس الواليـــات،  ) برملـــان(وجوكـــارغي كنـــيس 

  ُتجرى يف أوزبكستان اليت سوالنواحي، واملدن
  

ــانون األول٢٧ُتجـــرى يف    ، يف أوزبكـــستان، انتخابـــات نـــواب  ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـ
) برملـان  (“جوكـارغي كنـيس   ” ، و )نالربملا (“عايل جملس ”الشعب لعضوية اجمللس التشريعي     

وبـدأت احلملـة االنتخابيـة يف       . مجهورية قره قلباقستان، وجمالس الواليـات، والنـواحي، واملـدن         
  .سبتمرب/ أيلول٢٢

وقــد ُوضــعت يف أوزبكــستان، خــالل ســنوات االســتقالل، قاعــدة فعالــة متماشــية مــع   
التـشريعي لتنظـيم احلمـالت االنتخابيـة،         - املبادئ الدولية املعترف هبا عامليا، لإلطـار التنظيمـي        

ويــشغل مكانــا خاصــا فيهــا ضــمانُ حتقيــق ظــروف متــساوية جلميــع املــشاركني يف   . وإجرائهــا
  .العملية االنتخابية

وقـد ُوضـع يف     . وحيتل إنشاء اللجان االنتخابية مكانا هاما يف نظـام العمليـة االنتخابيـة              
ــة، اكتــ   سب خــالل ســين االســتقالل خــربة كــبرية،   أوزبكــستان، نظــام فريــد للجــان االنتخابي

  . وحيظى بشهادات إجيابية من خرباء ومتخصصني دوليني
مجهوريــة أوزبكــستان، ) برملــان (“عــايل جملــس”ووفقــا لقــانون االنتخابــات لعــضوية    

تــنظِّم انتخابــاِت اجمللــس التــشريعي، وتــشرف عليهــا، اللجنــةُ االنتخابيــة املركزيــة يف مجهوريــة   
واملبــادئ . علــى مــستوى الــدوائر واألقــسام االنتخابيــةاحملليــة جــان االنتخابيــة أوزبكــستان، والل

الرئيــسية الــيت تقــوم عليهــا أنــشطة هــذه اللجــان هــي الــشرعية، والــروح اجلماعيــة، والــشفافية،  
  . دستور وقوانني االنتخاباتالوتسترشد يف ممارسة أنشطتها ب. واالستقاللية، والنـزاهة

ــو     ــر، تقـ ــت احلاضـ ــة  ويف الوقـ ــان االنتخابيـ ــى م اللجـ ــإجراء   علـ ــستويات، بـ ــع املـ مجيـ
عــايل ”التحــضريات علــى قــدم وســاق، النتخابــات نــواب الــشعب لعــضوية اجمللــس التــشريعي  

مجهوريـــة قـــره قلباقـــستان، وجمـــالس ) برملـــان (“جوكـــارغي كنـــيس ”، و)الربملـــان (“جملـــس
ا يف ضـمان التعـبري احلـر      وتؤدي هذه اللجان، اليـوم، دورا خاصـ       . الواليات، والنواحي، واملدن  

أسـاس تعـدد املرشـحني وتعـدد      عن إرادة املـواطنني يف االنتخابـات املقبلـة، الـيت سـُتجرى علـى                
 جلنـة انتخابيـة علـى مـستوى الـدائرة االنتخابيـة، النتخابـات               ١٣٥وأنشئت بالفعـل    . األحزاب
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 أحنـاء البلـد   مجهوريـة أوزبكـستان، وتنـشط يف مجيـع    ) برملان (“عايل جملس”اجمللس التشريعي  
  . على مستوى األقسام االنتخابيةاحمللية عملية تشكيل اللجان االنتخابية 

ــصعيدين اإلداري         ــى الـ ــة علـ ــة االنتخابيـ ــادة العمليـ ــة بقيـ ــان االنتخابيـ ــضطلع اللجـ وتـ
اللجنـة االنتخابيـة    قـانون   : أّما مهاّمها ووضـعها القـانوين فتحـددمها القـوانني التاليـة           . والتنظيمي
انتخابـات رئـيس   ، وقـانون  الضمانات املتعلقة حبقوق املواطنني يف االنتخـاب     وقانون   ،املركزية  
 ، وقـانون  مجهوريـة أوزبكـستان   ) برملـان  (“عايل جملس ”االنتخابات لعضوية   ، وقانون   مجهورية

انتخابــات نــّواب الــشعب لعــضوية جمــالس الواليــات، والنــواحي، واملــدن والقــوانني التــشريعية   
  .األخرى
دى أهم مسات عملية تشكيل اللجان االنتخابية يف أوزبكـستان، يف الـروح             وتتمثل إح   

مجهوريــة أوزبكــستان ) برملــان (“عــايل جملــس”وهكــذا، يقــوم . الدميقراطيـة والــروح اجلماعيــة 
عـضوا، ممـا يـدل علـى الـروح           ١٥بتشكيل اللجنة االنتخابية املركزية اليت تضّم ما ال يقل عـن            

املرشـحني لعـضوية اللجنــة   الختيـار  ويــوىل اهتمـام خـاص   .  اهليئـة اجلماعيـة الـيت تتميـز هبـا هـذه     
) برملـان  (“عـايل جملـس   ”يف  اجمللس التشريعي وجملـس الـشيوخ       خيتارهم  إذ  . االنتخابية املركزية 

بنـاء علـى توصـية نـواب الـشعب يف           اجملتمـع احمللـي الثُقـاة،       ممثلي  بني  مجهورية أوزبكستان، من    
يــة قــره قلباقــستان، وجمــالس الواليــات، وجملــس مدينــة  مجهور) برملــان (“جوكــارغي كنــيس”

وكذلك، تنبغـي اإلشـارة إىل أن بعـض أعـضاء اللجنـة االنتخابيـة املركزيـة جلمهوريـة                   . طشقند
  .أوزبكستان يعملون بشكل دائم

ولـديها  . ُتعد اللجنة االنتخابية املركزية اهليئةَ الرئيسية املسؤولة عن إجـراء االنتخابـات             
زمة لضمان احترام املبـادئ الدميقراطيـة، مثـل عموميـة االنتخابـات، واملـساواة               الصالحيات الال 

  .فيها، وسرية االقتراع، والعدالة، واحلرية، واالنفتاح
وبعـــد إعـــالن اللجنـــة االنتخابيـــة املركزيـــة بـــدء احلملـــة االنتخابيـــة، تـــشكَّل اللجـــان    

  .على مستوى الدوائر واألقسام االنتخابيةاحمللية االنتخابية 
االنتخابية على مـستوى الـدائرة االنتخابيـة        ، اللجان   وتشكِّل اللجنةُ االنتخابية املركزية     

قل، وتضم رئيس اللجنة، ونائـب الـرئيس، وأمـني اللجنـة            األقبل االنتخابات بسبعني يوما على      
وجتـدر اإلشـارة إىل أن الترشـيحات لعـضوية اللجنـة            . قـل ألمثانية أعـضاء، علـى ا     وما بني ستة و   

 “جوكـارغي كنـيس   ”نتخابية يف الدائرة االنتخابية، تناقَش يف اجتماعات نواب الشعب يف           اال
قره قلباقستان، وجمالس الواليات، وجملس مدينة طشقند؛ ويوصـى بـأن تقرهـا اللجنـة               ) برملان(

  .اجملتمع احمللي الثُقاةاألعضاء من ممثلي وخيتار . االنتخابية املركزية
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هــي املركــز الرئيــسي لتنظــيم   - ستوى الــدائرة االنتخابيــةواللجنــة االنتخابيــة علــى مــ   
ــة املاالنتخابــات يف  ــيت تنطق ــذ القــوانني    وتقــوم. غطيهــاال ــة تنفي ــدائرة، مبراقب ــع أحنــاء ال ، يف مجي

ووضـع ترقيمهـا    ،  عوتقـوم بإنـشاء مراكـز االقتـرا       االنتخابية، وضمان تطبيقها بصورة موحدة،      
احملليـة يف   أنـشطة اللجـان االنتخابيـة       ها، وبتنـسيق    ينـ ا مع عناو   هب حسب كل دائرة، ونشر قوائم    

  .األقسام
علــى مــستوى القــسم االنتخــايب هــي حلقــة ابتدائيــة ومهمــة احملليــة واللجنــة االنتخابيــة   

للـدوائر، قبـل    احملليـة   ووفقـا للقـوانني، ُتنـشأ اللجـان االنتخابيـة           . ضمن نظام اللجـان االنتخابيـة     
 اللجـان االنتخابيـة علـى مـستوى الـدوائر بنـاء علـى طلـب             وتؤلفهـا . االنتخابات بـأربعني يومـا    

اللجـان  تنـشئ   العسكرية،  القواعد  ويف  . النواحي، واملدن ) أجهزة احلكم احمللي   (“حاكمّيات”
القواعــد أو بنــاء علــى طلــب قــادة  مراكــز اقتــراع االنتخابيــة علــى مــستوى الــدائرة االنتخابيــة  

اللجنــة فتنــشئ زبكــستان يف الــدول األجنبيــة أمــا يف بعثــات مجهوريــة أو. العــسكريةالوحــدات 
ومن أجـل تـوفري الظـروف       . ارجيةاخلبناء على طلب وزارة     مراكز االقتراع   االنتخابية املركزية   

حـق االنتخـاب الـذي يكفلـه هلـم الدسـتور، مـن دون أيـة                 املواطنون حبريـة    الالزمة لكي ميارس    
  .  ناخب٣ ٠٠٠اخبا، وال يزيد عن  ن٢٠، عادة، ما ال يقل عن ختدم مراكز االقتراععوائق، 
وهبدف ضمان إجراء عملية انتخابية مفتوحة وشفافة برمتـها، تقـوم اللجنـة االنتخابيـة                 

للدائرة بـإبالغ النـاخبني حبـدود كـل قـسم مـن األقـسام االنتخابيـة، مـع توضـيح مكـان وجـود               
  .مراكز االقتراعللقسم، واحمللية اللجنة االنتخابية 

، خـــالل فتـــرة االنتخابـــات، لوضـــع قـــوائم النـــاخبني يف الوقـــت وتـــوىل أمهيـــة كـــبرية  
املناسب، وبكل دقة، وتقع مسؤولية كبرية عن ذلك، بالتحديد، على عاتق اللجـان االنتخابيـة               

وتضّم القائمـة مجيـع مـواطين أوزبكـستان الـذين سـيبلغون الثامنـة عـشر مـن                  . يف األقسام احمللية  
يف أراضي قسم انتخايب معـّين      بصورة دائمة   يه، ويقيمون   العمر قبل يوم إجراء االنتخابات أو ف      

  .حىت ساعة وضع القائمة
وتـشكِّل اللجنـة    . وال ميكن إدراج الناخب يف قوائم الناخبني يف أقسام انتخابية أخرى            

للقــسم قائمــة النــاخبني حــسب كــل قــسم مــن األقــسام االنتخابيــة، ويوقعهــا  احملليــة االنتخابيــة 
للقــسم االنتخــايب، يف العــادة، ممثلــي  احملليــة وتــدعو اللجنــة االنتخابيــة  . رئــيس اللجنــة وأمينــها 

أجهـزة احلكـم     (“حاكمّيـات ”وتـوفر   . للمشاركة يف العمـل علـى وضـع القائمـة         اجملتمع احمللي   
يف األقــسام احملليــة النــاخبني، وتنقــل إىل اللجــان االنتخابيــة  ســجالت النــواحي واملــدن ) احمللــي

  . قوائم الناخبنيخبني املقيمني يف منطقة معّينة، والالزمة لوضع املعلومات املتعلقة بالنا
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وكـذلك أفـراد أسـر     واملقـيمني يف قواعـد عـسكرية،        أّما قائمة الناخبني من العسكريني        
عـسكرية، فتوضـع    توجد فيهـا قواعـد      العسكريني والناخبني اآلخرين، الذين يقيمون يف مناطق        

ــدرج العــسكريون املقيمــون خــارج  . القواعــد هــذه اســتنادا إىل البيانــات املقدمــة مــن قــادة   وُي
  .وفقا للطريقة املعتادةيف قائمة الناخبني حبسب أماكن إقامتهم، القواعد العسكرية 

املعّدة لدى بعثـات أوزبكـستان يف الـدول         يف مراكز االقتراع    وبالنسبة لقوائم الناخبني      
ــة؛ ويف املــصحات، و  ــشفيات، واملاملنتجعــاتاألجنبي ــشآت ، واملست ــة الدائمــة  ن األخــرى، الطبي

وتـسّجل كُـىن النـاخبني يف       . هـذه املؤسـسات   إدارات  فتوضع اسـتنادا إىل البيانـات املقدمـة مـن           
  .قائمة الناخبني بترتيب مالئم لتنظيم التصويت

ــة         ــسام االنتخابي ــى جلــان األق ــسي عل ــل الواجــب الرئي ــة ويتمث ــرة التحــضري  احمللي يف فت
قبل االنتخابات خبمـسة     اليت تنشر على املأل       على قوائم الناخبني   لالنتخابات، بإطالع اجلمهور  

املنــشأة لــدى بعثــات أوزبكــستان يف الــدول األجنبيــة ويف أمــا يف مراكــز االقتــراع عــشر يومــا؛ 
األخرى؛ ويف املنـاطق النائيـة،   الطبية الدائمة   واملستشفيات، واملنشآت   املنتجعات،  واملصحات،  

وتقـوم اللجنـة االنتخابيـة      . قبـل االنتخابـات بيـومني      فتنـشر    إليهـا الوصول  يصعب  واملناطق اليت   
  .نشر القائمةوزمان للدائرة بإعالم الناخبني مبكان احمللية 

ويعطى املواطنون الفرصة لالطّالع على قائمة الناخبني والتحقـق مـن صـحة تـشكيلها                 
امسـه خطـأ يف      إدراج   وميلك كل مواطن حق الطعـن يف      . للقسماحمللية  يف مقر اللجنة االنتخابية     

وعلـى  . الدقـة يف تـسجيل بيانـات النـاخبني        القائمة أو استبعاده خطأ، وكذلك الطعـن يف عـدم           
يف موعـــد أقـــصاه يومـــان قبـــل احملليـــة يف القـــسم، النظـــر يف هـــذه الطعـــون اللجنـــة االنتخابيـــة 

ــات ــن    - االنتخاب ــدم الطع ــو قُ ــور ل ــى الف ــا،    أو عل ــسابق هل ــوم ال ــوم االنتخا وأيف الي ــاتي  - ب
 للـ َعنـسخة مـن قـرار مُ   الطعـن  ضـرورية علـى القائمـة، أو إعطـاء مقـدم           وإدخال أية تـصويبات     

قبــل االنتخابــات ) املدينــة(وميكــن الطعــن يف قــرار اللجنــة لــدى حمكمــة الناحيــة  . طعنــهرفض لــ
وُيعـد القـرار الـصادر    . بثالثة أيام على األقل؛ وهي ملزمة بالنظر يف الشكوى يف غضون يومني         

، علـى الفـور،   يف القـسم احملليـة  اللجنـة االنتخابيـة   وتـصوب   . اهنائيـ ) املدينـة (كمة الناحية   عن حم 
  . قائمة الناخبني، وفقا لقرار احملكمة

ــشفافية         ــة إىل ضــمان ال ــة عــدد مــن التعــديالت الرامي وأُدخــل علــى القــوانني االنتخابي
كم يلزم رئـيس اللجنـة   فوِضع، على وجه اخلصوص، ح. واالنفتاح يف نشاط اللجان االنتخابية   

ــة  ــة االنتخابي ــه  احمللي ــدائرة أو مــن ينــوب عن ــاإلعالن لل ــة لفــرز األ عــن ب ــائج الرمسي صــوات، النت
تقـل عـن     القـسم، إلطـالع اجلمهـور عليهـا ملـدة ال          ها يف مقر اللجنة االنتخابية احمللية يف        وبنشر
  . ساعة٤٨



A/C.3/64/4
 

6 09-61168 
 

 حــزب الــشعب:  مــنواختــذت اللجنــة االنتخابيــة املركزيــة قــرارا بــشأن الــسماح لكــل  
أصـحاب املؤسـسات التجاريـة     االجتماعي الدميقراطي، وحركة “عدالة”، وحزب  الدميقراطي

ِملّــــي ”احلــــزب الليــــربايل الــــدميقراطي ألوزبكــــستان، واحلــــزب الــــدميقراطي   - االعمــــالو
ــيش ــة  (“تيكالن ــة  باملــشاركة يف ، )الوحــدة الوطني ديــسمرب /كــانون األوليف االنتخابــات املقبل

  . يف سلطة الدولةالتشريعية والنيابيةاألجهزة لعضوية 
 أحد أهم املبـادئ      احترام احلملة االنتخابية املقبلة  وهذا دليل آخر على أنه سيتم خالل          

للنـاخبني بـدائل حقيقيـة      نظـام تعـدد األحـزاب، الـذي يـوفر           وهو مبـدأ     - الرئيسية لالنتخابات 
  .وواسعة النطاق ملمارسة حقهم الدستوري يف االنتخاب

واختذت يف الـبالد تـدابري منهجيـة موجهـة حنـو تطـوير نظـام تعـدد األحـزاب وضـمان                        
وتوضح دراسة نظـام تعـدد األحـزاب يف أوزبكـستان املـستقلة بأنـه قـد                 . تعدد اآلراء يف اجملتمع   

نــشأ يف الــبالد، خــالل ســنوات االســتقالل، إطــار تــشريعي لــه وزنــه يــوفر الظــروف املالئمــة     
ومت إقرار قانون الروابط الـشعبية،      . لسياسية الواسعة لألحزاب السياسية   لألنشطة االجتماعية وا  

  .األحزاب السياسية) متويل(وقانون األحزاب السياسية وقانون 
ــة         ــشريعات االنتخابي ــستقلة والت ــات يف أوزبكــستان امل ــة إجــراء االنتخاب ــضمن جترب وت

ومــن دون شــك، فــإن هــذه  . قبلــةالنافــذة املفعــول يف الــبالد دميقراطيــة وفعاليــة االنتخابــات امل 
  .االنتخابات تشكل خطوة هامة حنو منو جمتمع دميقراطي يسوده القانون يف أوزبكستان

وال ميكن النظـر اليـوم يف أنـشطة أي حـزب سياسـي وأمهيتـه مبعـزل عـن تطـور النظـام                       
نني ويف حقيقة األمر، فإن قبول مشاركة احلزب مشاركة نشطة يف عمليـة صـنع القـوا      . الربملاين

يشكل أحد أهم الطرق الفاعلة يف حتقيق أهدافه الربناجميـة، ويـسمح بـصياغة مـشاريع القـوانني            
التشريعية، كمـا يـسمح بتقـدمي تعـديالت وإضـافات علـى القـوانني الـسارية املفعـول، علـى أن                      
ــسابقة       ــا الـ ــسياسية وبراجمهـ ــزاب الـ ــاخيب األحـ ــصاحل نـ ــة مـ ــرورة محايـ ــار ضـ ــع يف االعتبـ توضـ

  .فعها لألماملالنتخابات ود
) الربملــان (“عــايل جملــس ”وأصــبح القــانون الدســتوري اخلــاص بــاجمللس التــشريعي        

) الربملـان (“ عـايل جملـس  ”ألوزبكـستان والقـانون املعـين بالنظـام الـداخلي للمجلـس التـشريعي        
ــد     ــشريعي لنظــام تعــدد األحــزاب يف البل ومبقتــضى هــذين  . خطــوة هامــة يف تطــوير اإلطــار الت

. القـانونني ترســخ الوضــع فيمـا يتعلــق بتــشكيل اجمللـس التــشريعي علــى أسـاس تعــدد األحــزاب    
 أُدرجت، ألول مرة، يف القوانني التشريعية املعنية بربملـان الـبالد جمموعـة مـن القواعـد الـيت                   وقد

  .تضبط نظام تكوين ومهام اجلماعات الربملانية التابعة لألحزاب السياسية
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ــة التابعــة لألحــزاب الــسياسية إىل حتــسني آليــات        وقــد قــاد تكــوين اجلماعــات الربملاني
ــضا يف اختــاذ        ــوانني، ولكــن أي ــيس فقــط يف صــنع الق ــصحي، والتخاصــم اإلجيــايب ل ــافس ال التن

 -مـن الليرباليـة لإلصـالحات الـسياسية العامـة واالجتماعيـة             القرارات اهلامة املوجهة حنو مزيد      
  .االقتصادية اليت جيري القيام هبا

عـايل  ” تشكيل الكتلة الدميقراطية يف اجمللس التشريعي        ٢٠٠٥فرباير  /وجرى يف شباط    
ــان(“ جملـــس ــدميقراطي     ) الربملـ ــربايل الـ ــزب الليـ ــة يف احلـ ــات الربملانيـ ــد بـــني اجلماعـ الـــيت ُتوحـ

، واحلـزب االجتمـاعي الـدميقراطي       “رالفيدوكور”، واحلزب الدميقراطي الوطين     األوزبكستاين
وأعلنت الكتلة الدميقراطية أن هـدفها يتمثـل يف توحيـد           . ، واليت متثل األغلبية الربملانية    “عدالة”

اجلهود حبيث أنه، بامتالكها ألغلبية األصوات، فإن بإمكاهنا أن تكفل إعداد واعتماد القـوانني              
 ملواجهة حتديات الدفاع عن حقوق اإلنسان وحرياتـه، وجتديـد حيـاة الدولـة واجملتمـع،              الالزمة
ــق ــة يف       وتعمي ــة األمهي ــربامج البالغ ــذ ال ــة، إضــافة إىل تنفي ــصادية واالجتماعي اإلصــالحات االقت

وكان نشاط الكتلـة موجهـا      . حتديث اجملتمع، وتشكيل أسس اجملتمع املدين وإنشاء اقتصاد حر        
ذ بــرامج أنــشطة صــنع القــوانني، الــيت تعكــس املــصاحل الوطنيــة، وتقــضي حبــل حنــو وضــع وتنفيــ

التثقيفيــة ويف جمـــاالت  /املــشاكل يف اجملــاالت الــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيــة والروحيــة     
  .السياسة اخلارجية

وقد متثل رد الفعل ضد توحد اجلماعـات الربملانيـة التابعـة لألحـزاب الثالثـة يف الكتلـة                     
مجاعــة حــزب الــشعب الــدميقراطي ألوزبكــستان الربملانيــة داخــل الربملــان، وهــي يف   يف إعــالن 

وألول مـرة يف املمارسـات      . حقيقة األمر، الثانيـة مـن حيـث األعـداد، معارضـتها لتلـك الكتلـة               
الربملانية الوطنية تعلن مجاعة حزب الشعب الدميقراطي ألوزبكستان عن نفـسها كحـزب أقليـة               

  .معارض يف الربملان
إذ حددت خطها السياسي بوصفها جناحا يساريا للقوى الـسياسية يف الـبالد املمثلـة       و  

عنـد وضـع ومناقـشة      ”يف الربملان، أعلنت مجاعة حزب الشعب الدميقراطي ألوزبكـستان بأهنـا            
واعتماد مشاريع حمددة يف اجمللس التشريعي فإهنا ستتخذ موقفها املـستقل الـذي رمبـا ال يتوافـق                  

  .“ة الربملانيةمع موقف األغلبي
وأصبح هذا التشكيل يف اجمللس التشريعي الذي اكتسى طابعا رمسيـا لألغلبيـة الربملانيـة              

واملعارضة الربملانية األساس التنظيمي للتنافس الصحي بني اجلماعـات الربملانيـة وذلـك بإدخـال               
ــضوابط واملــوازين    ــة مــن ال ــة فعال ــشريعي   . آلي ــافس يف اجمللــس الت ــسعــايل ”وتطــوير التن “ جمل

ــة      ) الربملــان( ــشطة صــوغ القــوانني اخلاصــة باملــصاحل العام ــر تناســقا ألن ضــمن انعكاســات أكث
  .املختلفة، وبالتايل أدى إىل زيادة يف نوعية القوانني املعتمدة وطريقة تنفيذها
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وال بد أيضا من اإلشارة إىل أمهية القانون الدستوري، الذي اعُتمـد بنـاء علـى مبـادرة                    
ــة   ــيس الدول ــة،    مــن رئ ــد إدارة احلكــم يف الدول ــسياسية يف جتدي ــة دور األحــزاب ال ــشأن تقوي ب

وإضفاء مزيد من الدميقراطية عليها، وحتـديث الـبالد، والـذي وضـع يف أفـضل وقـت مناسـب،         
األساس التشريعي ملزيد مـن تعميـق اإلصـالح الـدميقراطي وهيكلـة املـصاحل الـسياسية للنـاخبني                   

  .وللنواب الربملانيني
ه الـتغريات مجاعـات األحـزاب الـسياسية يف الربملـان إىل عنـصر حاسـم يف                  وُتحول هـذ    

إذ مــن اآلن فــصاعدا، ســتعتمد درجــة مــشاركة مؤســسات اجملتمــع  . حتقيــق أهــدافها الربناجميــة
املدين يف اإلصالحات اجلاري القيام هبا يف جمـال التجـدد الـدميقراطي وحتـديث الـبالد، إىل حـد          

  .اعات الربملانية التابعة لألحزاب السياسيةليس بالقليل، على أعمال اجلم
وقــد عــزز القــانون الدســتوري أيــضا مــن دور روابــط نــواب األحــزاب الــسياسية يف       

وشكّلت أحكـام القـانون هـذا       . األجهزة التمثيلية للسلطة سواء على الصعيد املركزي أم احمللي        
فيذيـة ابتـداء مـن احلكومـة        األسس ملمارسة رقابـة عامـة فعالـة علـى النظـام الكامـل للـسلطة التن                

وحىت أجهزة السلطة احمللية، مما يساعد على تعزيز دور األحزاب السياسية وأمهيتـها العمليـة يف       
  . حياة اجملتمع

وقــد حــصلت مجاعــات احلــزب الــسياسي، الــذي أعلــن عــن نفــسه كمعارضــة، مــن        
ه اخلـصوص،   وعلـى وجـ   . القانون املذكور، على ضمانات إضافية جدية بقدر معقول ألنشطته        

حيق جلماعات األحزاب الـسياسية الـيت     ”فإن املادة الثانية من القانون الدستوري تنص على أنه          
ــة، إىل    ــن عــن نفــسها كمعارضــة برملاني ــا  تعل ــانون املعــين     جانــب م ــه يف الق ــصوص علي هــو من

أن تقـدم الـصيغة البديلـة ملـشروع القـانون يف وقـت واحـد مـع                  : بصالحيات اجلماعات ما يلي   
 بشأن املسألة املطروحة أمـام اللجنـة املـسؤولة بـاجمللس التـشريعي، وأن تـدخل يف حماضـر                    تقرير

، باإلضـافة إىل    “اجللسات العامة للمجلس التشريعي آراءها احملددة بـشأن املـسائل قيـد النقـاش             
ويف نفـس الوقـت، فـإن املـادة املـذكورة ُتقـر بـأن حقـوق املعارضـة                   . عدد من احلقوق األخرى   

  .اليت يكفلها القانون ال ميكن انتقاصها من ِقبل األغلبية الربملانيةالربملانية 
والوضع السياسي اجلديد الذي نـشأ عقـب اعتمـاد القـانون الدسـتوري والفـرص الـيت                    

ويـشرح ذلـك، إىل مـدى معـني،        . أوجدها حدت باألحزاب السياسية إعادة النظر يف أنشطتها       
 مهــــا احلــــزب الــــدميقراطي الــــوطين -ربملــــان ملــــاذا أن حــــزبني سياســــيني هلمــــا ممــــثلني يف ال 

توحيــد  قــررا -) الوحــدة الوطنيــة(“ ملــي تيكالنــيش”واحلــزب الــدميقراطي “ رالفيــدوكور”
ويف هـذا الـصدد، أفـاد ممثلـو         . قوامها وإمكانياهتما على خلفية تزايد املنافسة فيما بني األحـزاب         

اجميـة، وأكـدوا أن توحيـد هـذين     احلزبني بأن توحيـد احلـزبني انطلـق مـن وحـدة أهـدافهما الربن          
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احلــزبني القــريبني يف مقاصــد مبادئهمــا الربناجميــة يوجــد فرصــا سياســية وتنظيميــة جديــدة حلــل  
املشاكل بطريقة فعالة، وميكّن احلزب اجلديد من أن يعلن عن نفسه بوصفه واحدا مـن القـوى                 

  .السياسية الرائدة اليت متتلك إمكانيات كبرية ودعما من ناخبيه
أت األحزاب الـسياسية تتخـذ لنفـسها موقعـا أكثـر وضـوحا يف امليـدان الـسياسي،                   وبد  

وتدافع عن مصاحل ناخبيها بطريقة أكثر فعالية، واتـسعت ترسـانتها خلـوض النـضال الـسياسي،          
واخلطـوة اهلامـة    . وكذلك نطاق األسـاليب الـيت تـستخدمها لتحقيـق أهـدافها يف إطـار القـانون                

األحزاب السياسية يف احلياة االجتماعية والسياسية بـالبالد، والـيت أدت           التالية باجتاه تعزيز دور     
إىل توسيع كبري لدورها وأمهيتها يف اجملتمع، هي اعتماد القـانون، املقـدم بنـاء علـى مبـادرة مـن         
رئيس مجهورية أوزبكستان، إسالم كرميوف، لتعديل وتتمة بعض القوانني التـشريعية يف ضـوء              

  .تخابيةحتسني التشريعات االن
وأصـــبح اعتمـــاد هـــذا القـــانون خطـــوة إضـــافية حنـــو مزيـــد مـــن الليرباليـــة يف قـــانون      

االنتخابــات الداخليــة، وهــو مــا يتماشــى بالكامــل مــع روح التحــوالت الدميقراطيــة اجلاريــة يف 
واعتمــاد القــانون وّســع بدرجــة كــبرية مــن مــشاركة  . الــبالد، واالجتاهــات الدميقراطيــة العامليــة

  .سسات اجملتمع املدين يف هذه االجتاهات والفرص املتاحة أمامهما للمشاركة فيهاالربملان ومؤ
 مقعـدا،  ١٥٠فعلى سبيل املثال، زاد القـانون مـن عـدد مقاعـد النـواب يف الربملـان إىل                     

 مقعــدا لنــواب مــن األحــزاب الــسياسية مت انتخــاهبم علــى أســاس تعــدد األحــزاب     ١٣٥منــها 
ملتــساوية واملباشــرة، وبــاالقتراع الــسري لتمثيــل دوائــر انتخابيــة   واحلقــوق االنتخابيــة العامــة وا 
 األخـرى فهـي لنـواب انتخبـوا مـن حركـة         ١٥أمـا املقاعـد الــ       . إقليمية حملية ميثلها عضو واحد    

  .البيئة يف أوزبكستان لتمثيل األقسام الفرعية اإلدارية احمللية يف البلد
ــسياسية  وأمــر مبتكــر آخــر هــو أن املرشــحني ال يترشــحون اآل      ن إال مــن األحــزاب ال

عـالوة علـى ذلـك، فهـو يوسـع مـن          . وهذا ُيحّمل األحزاب مسؤولية أكرب جتاه الناخبني      . فقط
وأدخل القانون املوقف القاضي بـأن املنـدوب املفـوض      . صالحياهتا يف العملية االنتخابية نفسها    

زية من صحة جتميع قـوائم      للحزب واملخول باحلق يف املشاركة يف حتقق اللجنة االنتخابية املرك         
ــراع؛ وهــذا اإلجــراء       ــرز األصــوات مبراكــز االقت ــداعمني لترشــيح مرشــحني، ويف ف املــوقعني ال

وقد ارتفـع احلـد األقـصى       . سيوفر ضمانا إضافيا يف توفري االنفتاح والشفافية للعملية االنتخابية        
، وأعطيــت ١٠ىل  إ٥للــوكالء الــرمسيني للمرشــحني يف االنتخابــات للربملــان إىل الــضعف مــن   

  .األحزاب السياسية احلق يف تنظيم وعقد اجتماعات مع الناخبني بناء على مبادرات منها
ــات عــام      ــة النتخاب ، أهنــا ســُتجرى يف ظــروف سياســية   ٢٠٠٩ومــن اخلــصائص اهلام

 اقتـصادية جديـدة مـن حيـث النـوع تـشكلت نتيجـة اعتمـاد القـانون الدسـتوري                     -واجتماعية  
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زاب الـــسياسية يف جتديـــد إدارة حكـــم الدولـــة، وإضـــفاء مزيـــد مـــن  بـــشأن تعزيـــز دور األحـــ
الدميقراطيــة عليهــا، وحتــديث الــبالد، والــذي أثــر تــأثريا هــائال علــى تطــوير وتقويــة نظــام تعــدد  
األحــزاب يف أوزبكــستان وعلــى توســيع دور األحــزاب الــسياسية يف عمــل اجمللــس التــشريعي    

املنتخبـة، ويف تنظـيم األفـرع التنفيذيـة للحكومـة        ، والـسلطات احملليـة      )الربملـان (“ عايل جملـس  ”
  .املركزية واحمللية

وبالتايل، فإن التغـيريات األخـرية يف قـانون االنتخابـات تـربز التوكيـد بـأن االنتخابـات                 
للمجلــس التــشريعي، وكــذلك للمجــالس احملليــة لنــواب الــشعب، ســتتم يف جــو مــن التنــافس    

وهنــاك بالفعــل زيــادة ملحوظــة يف أنــشطتها  . سياسيةاملتــسم باحلــدة املعقولــة بــني األحــزاب الــ 
السابقة لالنتخابات، وهو ما يتجلى يف سعيها الستخدام مجيع األشكال اجلديـدة للتكنولوجيـا              
الـــسياسية يف محالهتـــا يف أوســـاط النـــاس، وكـــذلك يف املـــواد الـــيت تـــصدر عـــن األجهـــزة          

  .لألحزاب اإلعالمية
مثــل هــذا الوضــع، يعتمــد علــى موقــف اللجنــة  وبــالطبع، فــإن الكــثري مــن األمــور، يف   

ــة  ــة املركزي ــات     . االنتخابي ــة باإلعــداد النتخاب ــسياسة املتعلق ــام لل ــصور الع ــضمن الت عــايل ”ويت
وجملالس نواب الشعب علـى مـستوى الواليـات والنـواحي واملـدن، وإلجـراء               ) الربملان(“ جملس

ــزات ت     ــازات أو مي ــنح أي امتي ــستبعد م ــا ت ــات، أحكام ــن   تلــك االنتخاب ــضيلية ألي واحــد م ف
املــشاركني يف احلملــة االنتخابيــة، وحتــدد اللجنــة االنتخابيــة املركزيــة بوصــفها املــنظم الرئيــسي  

وحيــدد التــصور . لــسري احلمــالت االنتخابيــة، وحيظــر تــدخل أي شــخص يف العمليــة االنتخابيــة
عـداد لالنتخابـات    العام للسياسة بأن قواعد ومتطلبات القانون االنتخـايب واإلجـراء املتعلـق باإل            

وإجرائهــا كمــا هــي حمــددة يف القــانون ويف التــصور العــام، ســتكون ُملزمــة للجميــع ومتماثلــة    
  .بالنسبة للجميع

ويظهر الـسرد الـسابق أن حتـسني التنظـيم الـسياسي للمجتمـع يف أوزبكـستان أضـحى                     
  .عملية ديناميكية تتسم بالتطور املستمر

ــة   وهكــذا تــصعد أوزبكــستان بالتــدريج إىل     مــستوى مــن التطــور الــسياسي ذي نوعي
ــيلة لتنــشيط          ــة الدميقراطيــة، ووس ــث تــصبح األحــزاب أداة أفــضل صــقال للعملي ــدة، حي جدي

  .مشاركة الشعب يف إدارة أعمال اجملتمع والدولة
وكل ذلك يزيد من مسؤولية األحزاب السياسية أمـام اجملتمـع لـضمان التنفيـذ النـاجح                

وللوفاء هبذه املـسؤولية، يـتعني علـى األحـزاب نفـسها            . هبا حاليا لإلصالحات اليت جيري القيام     
أن تبحــث عــن ســبل تطــوير النظــام الــسياسي، والــسري قــدما مبقترحــات اإلصــالح، وأن تعمــل 

وتلـك هـي الطريقـة الوحيـدة        . على حتسني تنظيمها، وأن تنمي يف نفسها االعتماد على الذات         
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يـد نـاخبني دائمـني، وتـشكيل مجاعـة قويـة يف             أمام أي حزب لبلوغ النضج، واحلصول على تأي       
  .الربملان، والوفاء بااللتزامات جتاه الناس الذين صوتوا له

وهبذه الطريقة حتولت األحزاب السياسية يف أوزبكستان إىل أداة هامـة لزيـادة النـشاط            
ــة        ــشعب مــن خــالل العملي ــبري عــن إرادة وأفكــار ال ــسياسي واالجتمــاعي للمــواطنني، وللتع ال

تخابية، واملشاركة املباشرة يف تشكيل أجهزة احلكومة املركزيـة واحملليـة، وهـذا كلـه يعطـي              االن
ولكــن هنــاك الكــثري مــن العمــل الــذي . دفعــة قويــة ملزيــد مــن الدميقراطيــة والتحــديث يف البلــد

وعلـى  . وهناك إمكانيات كبرية ميكن لألحزاب أن حتققهـا       . زالت هناك حاجة إىل القيام به      ما
ص، عليها أن تتعلم كيفية معارضـة أحـدها لآلخـر بـروح بنـاءة ويف الوقـت نفـسه                 وجه اخلصو 

العمل لتصبح شركاء يف حتديد اسـتراتيجيات الدولـة، ويف إعـداد وتقـدمي كـوادر مـن صـفوفها           
قادرة على املشاركة بطريقة قديرة يف إدارة شـؤون الدولـة واجملتمـع، وتعزيـز التنميـة الـسياسية                    

  .يف أوساط الشعب
ــ   ــن    وهكــ ــد مــ ــستوى جديــ ــشطتها إىل مــ ــسياسية اآلن بأنــ ــزاب الــ ذا ارتقــــت األحــ
ــث ــع    حيـ ــا يف اجملتمـ ــدرجييا مركزهـ ــزز تـ ــة، ويتعـ ــة    . النوعيـ ــأن جتربـ ــة بـ ــد بثقـ ــن التأكيـ وميكـ
ــشاط ــات    النـ ــسبة يف انتخابـ ــسياسي املكتـ ــس ”الـ ــايل جملـ ــان(“ عـ ــوام ) الربملـ  ١٩٩٤يف األعـ

 بدور ناجح يف االنتخابات القادمـة        سُتمكن األحزاب السياسية من القيام     ٢٠٠٤ و   ١٩٩٩ و
  . أيضا٢٠٠٩يف عام 

  
  


